
       

Referat styremøte Hordaland legeforening 

17.april 2018, Legenes Hus   

 

 

 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Karin Stang Volden (PSL), Arleen Aune (årsmøtevalgt), 

Kristin Sæle (OF), Tord Moltumyr (LSA), Anne Laue (årsmøtevalgt), Anne Kristine Jordal (NAMF), Øivind 

Wesnes (AF), Solveig Aalstad Jonasson (YLF) fast vara og Cathrine Rath Pedersen (NMF 

Forfall: Eva Gerdts (LVS) 

Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF  

 

  

Sak 15/18) Referat fra styremøte 20.03.2018   

Referat godkjent. 

   

Sak 16/18) Regnskap 2017  

Gjennomgang av regnskapet, videresendt til revisjon. Deler av kursinntekter for 2017 er 

bokført og mottatt i 2018. Møte med revisor 9.mai der hele regnskapet og div. rutiner 

gjennomgås. Revidert og ferdig regnskap skal undertegnes av hele styret på neste styremøte, 

15.mai. Ekstra kontingent for HLF medlemmer pålydende kr 200,- opprettholdes for 2018. 
 

Sak 03/18) Paraplyen   

Presentasjon av styret i Sogn og Fjordane legeforening trykkes på nytt i nr. 2 pga feil i 

korrektur og tidspress. Deadline for redaksjonelt stoff til neste utgave er 1.juni, distribueres 

medlemmene ca 22.juni. Redaktøren ønsker innspill til innlegg/artikler i neste nr. 2 og forslag 

til tema ble diskutert. Redaksjonell omtale og annonse for høstens tre kurs i neste nummer av 

Paraplyen.   

   

Sak 08/18) Årsmøte 23.05.2018  

Foredrag fra Hans-Wilhelm Steinfeld er mottatt og lagret.  

Sakslisten i årsmøtet lages etter mal fra i fjor. Ekstrasak i år er vedtak om nye vedtekter for 

HLF. Ordstyrer, referent og tellekorps (3 personer) velges. Styret foreslår Øivind Wesnes og 

adm. konsulent Therese Sæbøe Strand til årsmøtereferenter. Årsmelding og regnskapet 

godkjennes og signeres på styremøtet 15.mai. Styret foreslår opprettholdelse av 

ekstrakontingent pålydene kr 200,- for medlemmene.  

  

Sak 06/18) Vedtekter HLF  

De nye vedtektene publiseres på hjemmesiden samt legges frem for årsmøtet. Vedtektene 

skal vedtas i sin helhet. Det skal være minst 2/3 flertall for å vedta nye vedtekter. 

Offentliggjøring av vedtektene på hjemmesiden og e-post med sakliste sendes medlemmene i 

HLF før årsmøtet.    

  

Sak 11/18) Nytt fra Kurskomiteen  

Kurskomiteen planlegger klinisk emnekurs i legemiddelhåndtering og kurs i 

svangerskapsomsorg til høsten. Nicolas Øyane trer ut av kurskomiteen og det søkes etter nye 

medlemmer. Adm. konsulenten sender ut mail til Allmennlegeforeningen og OF.    

  

Eventuelt   

1. Agenda for møte i Regionutvalg Vest. 4. juni kl 12.00- 18.00.  

Medlem, Solveig Aalstad Jonasson (YLF) sender en formell invitasjon med aktuelle temaer 

til Eivind Hansen, Helse Bergen. Leder i Regionutvalg Vest Janne Kristine Bethuelsen og 



Solveig Aalstad Jonasson ordveksler på e-post vedr. møtetema og sakliste. 

 

2. Lederne i Hordaland legeforening Gunnar Ramstad og i Sogn og Fjordane legeforening 

Ronny Cassells vil diskutere muligheten for et felles styremøte til høsten, sett i lys av ny 

regionreformen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent HLF   
Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445  


